
https://reprieve.org/uk/2021/04/30/trafficked-to-syria/ 

Britse vrouwen vastgehouden in Syrië na mensensmokkel naar Islamitische Staat 

REPRIEVE, 30 april 2021 

Dit rapport documenteert de omstandigheden waaronder talrijke Britse vrouwen die momenteel 

worden vastgehouden in Noordoost-Syrië (‘NES’) werden verhandeld naar en/of binnen gebieden die 

worden gecontroleerd door de Islamitische Staatsgroep (‘ISIS’). 

Door gebruik te maken van mensenhandeltactieken – waaronder die vergelijkbaar zijn met die welke 

worden gebruikt door bendes voor kindersekssmokkel – verleidde ISIS honderden vrouwen en 

meisjes, die vervolgens werden gedwongen tot huwelijken, seksuele slavernij, huishoudelijke 

dienstbaarheid en andere vormen van uitbuiting. 

Uit het onderzoek van Reprieve blijkt dat de meerderheid van de Britse vrouwen die in Noordoost-

Syrië worden vastgehouden (minstens 63%) het slachtoffer is van mensenhandel. Dit is gebaseerd op 

bewijs dat deze vrouwen allemaal het slachtoffer zijn geworden van seksuele en andere vormen van 

uitbuiting, en ofwel als kinderen naar Syrië zijn vervoerd; gedwongen om naar Syrië te reizen; of 

tegen hun wil in Syrië werden gehouden en verplaatst. Sommige van deze vrouwen waren nog maar 

12 toen ze naar Syrië werden gebracht. 

Na jaren van uitbuiting, waaronder gedwongen huwelijken, verkrachting en huishoudelijke 

dienstbaarheid, zijn deze Britse vrouwen en hun kinderen erin geslaagd het ISIS-gebied te 

ontvluchten en hun weg te banen naar het noorden van het land dat in handen is van de Koerdische 

autoriteiten ('AANES'), waar ze nu zijn. voor onbepaalde tijd vastgehouden zonder aanklacht of 

proces in woestijnkampen, en worden geconfronteerd met mogelijke overplaatsing naar 

rechtsgebieden waar ze het risico lopen te worden gemarteld en de doodstraf te krijgen. De 

omstandigheden in deze kampen zijn erbarmelijk. Alleen al in één kamp stierven in 2019 517 

mensen, voornamelijk kinderen, en ten minste twee Britse staatsburgers stierven tijdens detentie in 

NES, waaronder één baby. 
De regering van het VK beweert de wereldwijde strijd tegen mensenhandel en moderne slavernij te 

leiden, maar met betrekking tot deze Britse slachtoffers van mensenhandel heeft de regering van het 

VK een beleid aangenomen waarbij het staatsburgerschap wordt ontnomen, waarbij wordt 

geweigerd gezinnen te repatriëren en hun zelfs de meest elementaire consulaire bijstand. 

Als gevolg hiervan laat de Britse regering systematisch slachtoffers van mensenhandel in de steek op 

de volgende manieren: 

i. De Britse regering neemt niet de nodige stappen om de Britse slachtoffers van mensenhandel te 

identificeren die momenteel in NES worden vastgehouden. 

ii. De Britse regering is er niet in geslaagd om de vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel per 

geval te benaderen, in plaats daarvan een algemene benadering toe te passen op basis van 

schadelijke stereotypen. 

iii. De overheid heeft gefaald om vrouwen en meisjes die risico lopen te beschermen tegen 

mensenhandel naar Syrië. 



iv. De Britse regering faalt in het beschermen van vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel 

tegen nieuwe mensenhandel en verdere uitbuiting. 

v. De Britse regering hanteert een onjuiste wettelijke definitie van mensenhandel bij het nemen van 

beslissingen met betrekking tot Britse onderdanen die in NES worden vastgehouden. 

vi. De Britse regering faalt in de bescherming van veel van de mensenrechten van vermoedelijke 

slachtoffers van mensenhandel, met inbegrip van het recht op gezinsleven. 

vii. De Britse regering maakt slachtoffers van mensenhandel strafbaar en bestraft hen voor daden die 

voortkomen uit hun mensenhandel. 

viii. De Britse regering ontzegt slachtoffers van mensenhandel hun recht op een doeltreffende 

voorziening in rechte. 

In dit rapport wordt geconcludeerd dat de complexe dynamiek van de situatie van Britse vrouwen en 

kinderen die in NES worden vastgehouden, alleen goed kan worden aangepakt door de Britse 

autoriteiten wanneer de gezinnen naar Groot-Brittannië worden gerepatrieerd, en het is verkeerd 

om te suggereren dat het VK deze slachtoffers van mensenhandel. 

De Britse regering wordt aangespoord om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen om vrouwen 

en meisjes die door ISIS vanuit het VK worden verhandeld, te identificeren, te beschermen en te 

ondersteunen. Reprieve beveelt de Britse regering aan de volgende stappen te ondernemen: 

i. Alle Britse families terug naar het VK repatriëren om hun status als slachtoffer van mensenhandel 

effectief te beoordelen en te onderzoeken en om hen de nodige bescherming en hulp te bieden, in 

overeenstemming met de nationale en internationale wettelijke verplichtingen van het VK. 

ii. Identificeer slachtoffers van mensenhandel door middel van individuele, geval per geval 

beoordelingen van elk vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel, in overeenstemming met 

nationale, regionale en internationale wettelijke verplichtingen. 

iii. Herstel van het Britse staatsburgerschap van alle vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel, in 

overeenstemming met de mensenrechtenverplichtingen van het VK, inclusief het niet straffen van 

slachtoffers van mensenhandel voor handelingen die voortkomen uit hun mensenhandel en 

uitbuiting. 

iv. Een onafhankelijk onderzoek instellen naar het falen om kwetsbare personen te beschermen 

tegen mensenhandel door ISIS. 

v. Garandeer de volledige mensenrechten van degenen die naar ISIS worden verhandeld, inclusief 

het recht op een effectief rechtsmiddel. 


